
Deze gids zal je helpen bij alle 
stappen die je moet nemen, inclusief 
alles, van het vinden van je stijl en 
het meten van je IKEA keuken tot 
het plannen, bestellen en installeren.

van begin
tot eind

JOUW NIEUWE 
IKEA KEUKEN
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INTRODUCTIE

We weten dat dit een complex project is, met 
veel keuzes en beslissingen om te nemen. Om 
je reis naar je nieuwe keuken zo gemakkelijk 
en stressvrij mogelijk te maken, hebben wij 
ervaren keukenspecialisten voor je klaar staan 
bij de IKEA winkels en de klantenservice. En als 
je denkt dat je hulp nodig hebt bij een van de 
stappen die in deze gids worden beschreven, 
kunnen we je ook een uitgebreid servicepakket 
aanbieden, zie pagina 15. 

LATEN WE 
BEGINNEN

Bij IKEA vind je alle producten die je nodig hebt 
om een complete droomkeuken te realiseren. 
Of jouw keuken nu groot of klein is, wij bieden 
je een breed scala aan goed ontworpen en 
bij elkaar passende keukenproducten die 
aan al je behoeften, stijl en persoonlijkheid 
voldoen. Bovendien hebben we onze keukens 
zo ontworpen dat je ze zelf eenvoudig kunt 
installeren.

MET JOUW NIEUWE  
IKEA KEUKEN
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Vind jouw 
stijl 
Neem de tijd om een beetje te 
dromen. Hoe ziet een ideale 
keuken er voor jou uit, en wat 
zou er allemaal in moeten 
zitten? We laten je zien waar je 
inspiratie en ideeën kunt vinden.

Opmeten
De afmetingen zijn belangrijk 
omdat ze de basis zullen zijn 
voor jouw nieuwe keuken. We 
laten je zien hoe je het moet 
doen.

Services
Je kan het zelf doen, maar dat 
hoeft niet. Hier vind je al onze 
beschikbare services.

Plannen
Maak een schets van je keuken 
en kijk hoe hij eruit zal zien. Wij 
geven je aanbevelingen en tips.

Bestellen, 
transport en 
installatie
Er zijn verschillende manieren om te 
bestellen en je kunt het zelf mee naar 
huis nemen of je kunt het ons laten 
bezorgen. Je kan alles zelf doen, delen 
zelf doen of helemaal niets zelf doen. 
We hebben verschillende services die 
we je kunnen bieden.

Meer 
informatie  
en gidsen
Om het hele proces van een nieuwe 
keuken kopen zo leuk en gemakkelijk 
mogelijk te maken, hebben we alles van 
inspirerende brochures en 3D-planner 
tot een praktische installatiegids om je 
te helpen.
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Keukens
Onder voorbehoud van druk- en zetfouten
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OPMETENVIND JOUW STIJL

Vind jouw stijl

01  Meet eerst van de vloer tot het plafond, dan de 
volledige lengte van elke muur en van de hoeken 
naar de deur(en).

02  Meet elk raam op en de afstand tot  de vloer, het 
plafond en de hoeken van de kamer. Doe hetzelfde 
voor de deur(en).

Opmeten

Wees zorgvuldig tijdens het meten 
Je keuken opmeten is niet moeilijk, maar het moet wel 
nauwkeurig gebeuren want het vormt de basis voor het 
hele verdere proces.  
 
Neem voldoende tijd om precies te meten. Zorg ervoor 
dat je de afmetingen in millimeters neemt om er zeker van 
te zijn dat je nieuwe keuken gaat passen. Ga als volgt te 
werk:

Neem de tijd om een beetje te dromen
Dit is wanneer je dromen en ideeën vorm beginnen te krijgen. Voeg 
je behoeften toe en hoe jouw ideale keuken eruit ziet en je zult zeker 
een perfecte match vinden bij IKEA.

Ontdek alle stijlen, functies en ideeën 
die we je kunnen bieden.

A: Je ruimte opmeten

03  Noteer alles wat uit de muren steekt, zoals 
radiatoren, ventilatie- en andere buizen.

Noteer waar de stopcontacten en lichtschakelaars 
zich bevinden en waar je ze straks wilt hebben.

Noteer waar de watertoevoer en -afvoer zich 
bevinden. Als je ze wil verplaatsen,  duid dan ook  
de nieuwe locatie aan. 

Lees meer over onze inmeetservice op pagina 15

Bedenk of je meer 
een klassieker bent 
die houdt van een 
keuken met veel 
zichtbare laden en 
details ...

... of dat je van 
een modernere 
aanpak houdt met 
gestroomlijnde 
ontwerpen en laden 
verborgen achter 
grotere fronten ...

... of misschien zit 
je ergens tussenin 
en wil je het 
beste van beide 
werelden?

De IKEA winkel
In jouw IKEA winkel kan je 
rond wandelen in verschillende 
keukens in verschillende maten 
en stijlen. Open deuren en lades 
om te zien wat erin zit, bekijk 
de functies van onze apparaten 
en maak een praatje met onze 
keukenspecialisten om nog meer 
ideeën op te doen.

De IKEA website
Op onze website vind je een 
overvloed aan stijlvolle en 
functionele ideeën. Op de 
keukenafdeling hebben we 
keukens in verschillende stijlen 
en maten. Bovendien hebben we 
stukjes van elke keuken om het 
gemakkelijker voor je te maken 
om de keuken van je dromen te 
mixen, matchen en creëren. 
Bekijk het op IKEA.nl/keukens

De keuken  
brochure
De keukenbrochure is ook een 
geweldige bron van ideeën en 
inspiratie. Hierin staan enkele 
van de duizenden mogelijke 
combinaties die je kan maken. 
Haal hem op bij jouw IKEA winkel 
of blader hem digitaal door op 
onze website.



Kookzone 
Afwaszone
Opbergzone

PLANNENOPMETEN
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01  Begin met het meten van je 
werkblad vanuit de hoek waar het 
werkblad tegen de muur komt. 
Zorg ervoor dat je je werkblad 
langs de muur opmeet en meet 
altijd vanuit hetzelfde punt.

02  Bij het meten van de diepte, 
begin vanaf de muur en meet naar 
voren. Vergeet niet om 15 mm 
aan overhang mee te meten. 

03  Als je een keukeneiland 
maatwerkblad wilt meten begin je 
gewoon vooraan en dan voeg je 
30 mm toe voor de overhang.

B: Werkblad opmeten

C: Maatwerkbladencalculator

Het is belangrijk om de afmetingen van 
je werkblad goed te krijgen, vooral als je 
van plan bent om een maatwerkblad te 
bestellen.

Gebruik onze eenvoudige online 
calculator om een maatwerkblad voor 
je keuken te ontwerpen en krijg meteen 
een schatting van de kosten. Combineer 
verschillende materialen, spoelbakken, 
afmetingen en stijlen en creëer een 
werkblad dat perfect bij je past.

Plannen

Nu is het tijd om je dromen en 
ideeën vorm te geven
Er zijn veel dingen om te overwegen en om over na te 
denken. Neem de tijd om ervoor te zorgen dat je de 
keuken krijgt die je wenst. Op de volgende pagina’s 
hebben we aanbevelingen en tips verzameld die je op weg 
helpen. 
Denk na over hoe je je keuken gebruikt en wat voor jou 
comfortabel aanvoelt. Sta stil bij wat je goed vindt aan je 
bestaande keuken en wat je zou willen veranderen.

A: Werkzones

01  Een goede natuurlijke flow tussen de 
opbergzone, de kookzone en de afwaszone 
zal je dagelijks keukenleven een stuk 
gemakkelijker maken. 

De meeste keukens 
functioneren het beste 
als je ze onderverdeelt in 
werkzones

De positionering van en 
de afstand tussen deze 
werkzones noemen we een 
werkdriehoek.
Met een goede werkdriehoek 
ga je makkelijk van de ene 
keukentaak naar de andere.  
– en het maakt het makkelijk 
als je met meer dan één 
persoon in de keuken 
verschillende taken tegelijk 
uitvoert.
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05  Een keukeneiland biedt extra opbergruimte 
en veel werkruimte en fungeert ook als “sociaal 
trefpunt”. Houd wel 120 cm tussen het eiland  en de 
andere kasten. 

03  Een parallelle keuken is ideaal als er 
verschillende mensen tegelijk werken in de keuken. 
Er is veel plaats om eten te bereiden en spullen op 
te bergen.

01  De beste plek om eten te 
bereiden is het werkoppervlak 
tussen kookplaat en spoelbak. 

02  Zorg voor voldoende 
afstand tussen tegenover elkaar 
staande onderkasten, zodat je 
de kastdeuren aan beide kanten 
tegelijk kan openen.

03  Hang de bovenkasten niet te 
laag, zodat ze het overzicht over 
het aanrecht niet belemmeren.

04  Houd ruimte vrij om hete 
pannen op te zetten. Gebruik een 
pannenrek ter bescherming van je 
werkblad.

05  Monteer voor de veiligheid 
en de functionaliteit de afzuigkap 
op de aangewezen hoogte boven 
de kookplaat. Kijk voor de juiste 
afstand in de gebruiksaanwijzing 
van de afzuigkap en/of kookplaat.

07  Monteer een passtuk van 50 
mm tussen de kast en de muur 
zodat er zeker genoeg ruimte is om 
lades en deuren volledig te openen. 
Gebruik hiervoor een houten balk 
of L-profielen die verkrijgbaar zijn 
bij de bouwmarkt.

08  Als het werkblad meer dan 250 
mm voorbij de kast uitsteekt, voeg 
dan een extra steun toe. 

09  Plaats de gootsteen en 
kookplaat in dezelfde lijn om te 
zorgen dat je met niet ver met 
hete voorwerpen hoeft te lopen.

Lees meer over onze keukenplanservice op pagina 15

B: Plannen

06  In een grote ruimte is een opstelling in U-vorm 
ideaal. Zo krijg je een maximum aan ruimte en tal 
van opbergopties.

04  Met een L-vormige keuken kan je een hoek 
optimaal benutten. Deze indeling is ook handig 
als je een kleine eettafel of een keukeneiland wil 
toevoegen.

02  Een keuken in één lijn is perfect als je weinig 
ruimte hebt. Het is eenvoudig en strak en ziet er 
prima uit.

50 mm
> 250 mm

C: Aanbevelingen

06  Laat ruimte vrij voor 
bedekkingspanelen als je naast de 
afzuigkap bovenkasten hebt.

800 mm

55
0 

m
m

1200 mm

500 mm 500 mm
50 mm 50 mm

Do’s & don’ts
Hier zijn enkele aanbevelingen, tips en wat je 
moet vermijden om het meeste uit je keuken te 
halen.
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D: Tips

01  Installeer de oven wat hoger, 
dan hoef je je niet elke keer te 
bukken.

02  Plaats de vaatwasser dicht 
bij de spoelbak voor makkelijker 
vullen en leegmaken en om niet te 
morsen op de vloer.

03  Houd keukengerei en pannen 
in de buurt van de kookplaat zodat 
je er makkelijk bij kan tijdens het 
bereiden en koken. 

04  Lades bieden een goed 
overzicht en gemakkelijke 
toegang tot de dingen die je nodig 
hebt. Voeg ladematten toe om 
te voorkomen dat dingen in de 
laden gaan schuiven en ze zijn 
geluiddempend.

05  Plaats afvalscheidingsbakken 
in een lade onder, of in de buurt 
van de spoelbak zodat je er 
makkelijk bij kan.

09  Toon je mooiste glazen 
op planken van gehard glas 
achter glazen deuren. Voeg 
kastverlichting toe om een 
gezellige sfeer te creëren en de 
ruimte er groter uit te laten zien.

10  Gebruik wandrails en 
accessoires om optimaal gebruik te 
maken van de ruimte aan de muur 
en zo veel mogelijk rommel op het 
werkblad te voorkomen. Bovendien 
heb je dingen die je vaak gebruikt 
bij de hand om efficiënt te koken.  

11  Als je de ruimte hebt, voeg 
dan een roltafel of werkbank toe 
voor meer opslagmogelijkheden en 
werkruimte.

06  Elektrisch druk-en-openbeslag 
is geweldig als je je handen vol 
hebt en een lade met je knie 
of elleboog kan openen - en 
om vlekken op de fronten en 
handgrepen van plakkerige vingers 
te voorkomen.

07  Optimaliseer de ruimte achter 
je ladefronten met binnenlades. De 
buitenkant kan strak blijven terwijl 
de binnenkant tot de rand gevuld is 
met lades.

08  Gebruik ladeverlichting om te 
vinden wat je zoekt, ook wanneer 
de keuken niet volledig verlicht is.

F: Oplossingen kleine ruimtes

Als je ruimte beperkte is, moet je soms een 
compromis sluiten om het te laten werken. 

01  Gebruik een kleine gootsteen 
die in een kast van 600 mm past. 
Zorg ervoor dat er minstens 100 
mm tussen de spoelbak en de 
randen van het werkblad zit voor 
een stevige constructie.

02  Om een goede 
bereidingsruimte te hebben 
probeer je minimaal 400 mm 
werkruimte tussen de kookplaat en 
de gootsteen te persen. 

03  Zorg voor minstens 200 mm 
ruimte tussen de kookplaat en de 
muur om veilig te kunnen koken.

04  Als je ruimte te smal is voor 
600 mm diepe kasten, kan je in 
plaats daarvan 370 mm diepe 
kasten gebruiken. 

05  Maak gebruik van de muur voor 
meer opslagruimte en om ruimte 
vrij te maken op het werkblad.

E: Onthoud

01  De spoelbak voor het raam 
is leuk als je de vaat doet, maar 
als de ramen naar binnen openen 
worden ze misschien geblokkeerd 
door de kraan.

02  Zet de spoelbak liever niet 
tegen de muur aan of aan het 
einde van een rij kasten. Je hebt 
zo minder werkruimte en het 
verstoort de workflow.

03  Als je de oven in de hoek 
plaatst heb je minder werkruimte 
en het verstoort de workflow. 
Bovendien kan de muur beschadigd 
raken door hitte of vlekken.

04  Als je apparatuur zoals 
de oven, de vaatwasser of de 
afzuigkap in een hoek installeert, 
kunnen de aangrenzende kasten 
en/of lades vaak niet helemaal 
open.

100 mm

370 mm

400 mm
200 mm

Lees meer over onze keukenplanservice en IKEA Home planner op pagina 15
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SERVICESBESTELLEN, TRANSPORT EN INSTALLATIE

Services
Bestellen, transport 
en installatie

Je kan het zelf doen,  
maar dat hoeft niet
Ons brede serviceaanbod geeft je de vrijheid om je 
eigen prijskaartje te ontwerpen door niet alleen de 
producten te kiezen die passen bij je budget, maar 
ook te bepalen hoeveel je zelf wilt doen en hoeveel 
jij wilt dat wij voor je doen.
 
Hier vind je een aantal van onze services.

Als je tevreden bent met je keukenontwerp,  
is het tijd om te bestellen
Ga met je keukenontwerp bij jouw IKEA winkel langs om onze keukenspecialisten 
te bezoeken. Ze helpen je met alles waar je onzeker over bent, en ze zullen je 
ontwerp nalopen om ervoor te zorgen dat alles past. Daarna kun je ter plekke je 
bestelling plaatsen, als je dat wilt.

IKEA keukens zijn ontworpen 
om door jou te worden 
geïnstalleerd 
Begin met het ophalen van de keuken-
installatiegids in jouw IKEA winkel (of gebruik 
de digitale versie op de IKEA website). Het 
laat je stap voor stap zien hoe je het zelf moet 
doen. Daarnaast is het belangrijk dat je de 
montage-instructies volgt je kunt vinden in 
alle productverpakkingen. 

Als je hulp wilt bij de installatie van je keuken, kun je 
zelf een vakman inhuren of gebruik maken van onze 
keukeninstallatieservice. 

Voorbereidingsbezoek
De kleinste details maken het verschil. 
Maak je gebruik van onze keukeninstallatie, 
dan vindt vooraf standaard een 
voorbereidingsbezoek plaats door een 
montagepartner van IKEA. Inclusief onder 
meer het opmeten van de ruimte om 
te controleren of de ontworpen keuken 
daadwerkelijk past. 

Keukenplanservice 
op afspraak
Onder het genot van een kop koffie 
bespreken we in een 2 uur durende afspraak 
je wensen, dromen en behoeften. Jij zorgt 
vooraf voor de juiste maten van de plek waar 
de keuken komt en wij maken tijdens de 
afspraak een mooi functioneel ontwerp. We 
lopen het ontwerp met je door en kunnen 
eventueel de keuken direct bestellen of een 
voorbereidingsbezoek inplannen.

Installatie 
gids
In deze gids krijgt je een 
overzicht van de volgorde 
waarin je jouw IKEA keuken 
moet installeren, evenals tips 
en ideeën over het oplossen 
van lastige 
uitdagingen. 

Lees meer over 
onze keuken 
installatie  
service op 
pagina 17.

INSTALLATIE 
GIDS

In deze gids vind je tips en 
stapsgewijze instructies voor het 
zelfstandig installeren van je keuken.

Hulp bij het  
installeren van  
je IKEA keuken



JE KAN HET ZELF DOEN,  
MAAR DAT HOEFT NIET

1716

SERVICESSERVICES

Transportservice
Bijna al onze producten zijn ontworpen en 
verpakt om zelf mee te nemen. Maar als je
wilt, kunnen we ze ook thuis bezorgen.

Verzamel- en 
transportservice
Met onze verzamel- en transportservice 
doen wij het zwaardere werk voor je. We 
halen de meubels van je boodschappenlijst 
op uit het zelfbedieningsmagazijn en 
leveren alles thuis af. 

Huur een aanhanger
Als je zelf je keuken mee naar huis wilt 
nemen, kan je bij ons een aanhanger huren.

Ga voor meer informatie naar de 
klantenservice in jouw IKEA winkel.

Keuken installatie 
service
Professionele montage tegen een eerlijke 
prijs. Uiteraard kan je het zelf doen, maar 
dat hoeft niet. Je hoeft het maar te vragen, 
dan komen wij je keuken vakkundig bij je 
installeren.



Het is mogelijk dat producten (die hier worden getoond) in dit woonwarenhuis niet verkrijgbaar
zijn. Neem contact op met een medewerker of kijk op IKEA.nl voor meer informatie. Voor meer
productinformatie, zie IKEA.nl en het prijskaartje. Alle onderdelen vereisen montage.

Haal het meeste uit je METOD keukenkasten
Hoe ziet jouw droomkeuken eruit? Hoeveel tijd zal je eraan 
besteden en wat ga je daar doen? Als het om keukens gaat, 
zijn we allemaal anders. We hebben verschillende dromen, 
verschillende behoeften en verschillende randvoorwaarden. Dus, 
om aan deze diversiteit te voldoen, wat is beter dan een flexibel 
keukensysteem met kasten die voor iedereen geschikt zijn en 
bijna overal geplaatst kunnen worden? Ongeacht de grootte van 
jouw huis of gezin, kan je met kasten in verschillende groottes, 
laden met eindeloze mogelijkheden en bijpassende kastinrichting,  
de keuken van je dromen in de keuken van je huis veranderen.

50 jaar keuken ervaring
We zijn al een halve eeuw keukens aan het ontwikkelen. Al 
tientallen jaren luisteren we naar mensen over de hele wereld 
om keukens te ontwerpen die nog jarenlang aan je dagelijkse 
behoeften zullen voldoen. Onze jarenlange ervaring heeft geleid 
tot stijlvolle, functionele en hardwerkende keukens waar je 
urenlang plezier aan zult beleven. Dus wees gerust: we hebben 
de ervaring en kennis die nodig is om je bij elke stap van de weg 
naar je droomkeuken te begeleiden.

KOOPHULP

METOD keukenkasten

METOD keukens hebben 
25 jaar garantie. Lees meer 
in de garantiefolder. 

IKEA  
KEUKENS

Of je nu op zoek bent naar een 
compleet keukensysteem zoals 
METOD of een van onze andere 
keukens, deze koophulp bevat 
de producten, prijzen en nuttige 
informatie die je nodig hebt om de 
keuken van je dromen te kiezen.

Hulp bij het  
kopen van een 
IKEA keuken 

INSTALLATIE 
GIDS

In deze gids vind je tips en 
stapsgewijze instructies voor het 
zelfstandig installeren van je keuken.

Hulp bij het  
installeren van  
je IKEA keuken2019

Keukens
Onder voorbehoud van druk- en zetfouten

Al onze apparaten zijn ontwikkeld 
om perfect bij onze keukens en jouw 
behoeften te passen. Of je nu liever 
voedsel opwarmt in de magnetron 
of graag uren in de keuken wilt 
koken, deze koophulp bevat alle 
apparatuur die je nodig hebt om je 
keuken jarenlang schitterend te laten 
werken.

Hulp bij het  
kopen van IKEA 
apparatuur

APPARATUUR

MEER INFORMATIE EN GIDSENMEER INFORMATIE EN GIDSEN
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Meer informatie 
en gidsen

Keuken 
brochure
Een brochure vol met 
inspirerende foto’s van keukens 
in alle stijlen en maten. Hier 
vind je alles, van grote keukens 
tot al die kleine extra’s die het 
dagelijks leven in de keuken 
eenvoudiger en leuker maken.
 

IKEA.nl
Op onze website vind je veel 
inspiratie en ideeën om het 
meeste uit je METOD keuken te 
halen, of het nu een nieuwe of 
een oude is die je wilt opfrissen. 
Bovendien vind je hier alle 
producten die je kan bedenken 
om de keuken van je dromen te 
creëren en personaliseren.

METOD 
keukenkasten
Deze koophulp biedt je alles wat 
je moet weten om de binnenkant 
van je kasten en lades op de 
meest efficiënte manier te 
plannen.

Installatie 
gids
Deze gids geeft je tips en stap-
voor-stap instructies over hoe 
je je nieuwe IKEA keuken op de 
juiste manier installeert.

3D keuken- 
planner
Ontwerp de METOD keuken van 
je dromen in een 3D omgeving 
en krijg een prijs voor elk detail, 
evenals de volledige keuken. 
Print thuis je tekeningen en 
productlijst, of sla ze op de IKEA 
website op. In je IKEA winkel 
kan je je ontwerp bespreken en 
advies en begeleiding krijgen van 
onze keukenspecialisten.
Meer informatie op 
IKEA.nl/keukenplanner

IKEA keukens 
en Apparatuur
In deze koophulpen vind je alle 
producten, details en prijzen om 
precies te kiezen wat je nodig 
hebt om jouw droomkeuken 
werkelijkheid te maken.

Je kunt alle brochures en handleidingen 
ophalen in jouw IKEA winkel of ze door-
bladeren op IKEA.nl/keukenkoophulpen



Als je vragen hebt, aarzel dan 
niet om contact met ons op te 
nemen: 

Klantenservice 
Telefoon: 0900 - 235 45 32
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Checklist

Bedenk
Voordat je onze keukenspecialisten in jouw IKEA winkel 
bezoekt, moet je het volgende bedacht hebben om je 
planning zo eenvoudig en efficiënt mogelijk te maken:

Neem mee:

Heb je hier over nagedacht?

Denk ook na over onze services:

De exacte afmetingen van je keuken

Je gebruikersnaam en wachtwoord om je ontwerp  

uit de IKEA keukenplanner te kunnen openen

Kasten, lades en fronten

Deuren en handgrepen

Werkblad

Spoelbak

Kraan

Oven

(Combi)magnetron

Kookplaat

Afzuigkap - wat voor soort afzuiging heb je?

Koelkast/vriezer

Vaatwasser 

Verlichting – werk- en sfeerverlichting

Voorbereidingsbezoek

Keukenplanservice op afspraak

Verzamel- en transportservice

Transportservice

Keuken installatie service

Onthoud, het is niet 
erg om van gedachten 
te veranderen.
Een rustgevende gedachte,  
als je je keuken thuis hebt en je 
bent van gedachten veranderd, 
heb je 365 dagen om hem 
terug te brengen. Bewaar je 
aankoopbewijs goed om hem te 
kunnen retourneren.

Voor meer informatie, zie ons 
ruilen & retourneren beleid op  
IKEA.nl/klantenservice
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